
កបរសម្ភបសរបស់បង្របុស េខៀវ រិទ្ធ ី

ក៖ អ្នកសម្ភបសេឈ្មបះ គង់ សីហប        ខ៖ អ្នក្រតូវេគសម្ភបសេឈ្មបះ េខៀវ រិទ្ធី 

 

ក៖ បបទ! បងស្រមបប់ៃថ្ងេនះ ខ្ញុំពិតជបែថ្លងអំណរគុណដល់បងខ្លបំងែមនែទន 
ែដលបងបបនផ្ដល់ដល់ ខ្ញុំអបចមកសម្ភបស និង សួរអំពីជីវ្របវត្តិរបស់បងចឹងណប។៎ 
េហើយកម្មវិធីេនះ្រតូវបបនេធ្វើេឡើង េដបយ សបលបេរៀនមួយេនបសហរដ្ឋអបេមរិច េឈ្មបះថប BYU 
េហើយេយើងមបន្របូ្រកបមេនះ េដើម្បីេយើងអបច ទុកឯកសបរស្រមបប់កូនេចបេនបជំនបន់ 
អបចស្ដបប់េនបសេម្លងជីដូនជីតបរបស់ពួកគបត់ ថបពួកគបត់បបន ឆ្លងកបត់អ្វីខ្លះ។ 
េហើយខ្ញុំដឹងផងែដរថប វបគឺជបពរជ័យមួយស្រមបប់េយើង និង កូនេចបេយើងេនបជំនបន់ 
េ្រកបយេដើម្បីេយើងអបចទុកជបឯកសបរ និង ទុកជបពង្ស្របវត្តិមួយស្រមបប់ 
្រកុម្រគួសបររបស់ពួកេយើង ទបំងអស់ចឹងណបប៎ង។ 
េហើយេវបសបយមួយេនះនឹងមបនជបេរៀងរហូត អត់េចះបបត់បង់េទ េហើយេនប 
េពលែដលបងចងស្ដបប់សេម្លង បងអបចចូលេទបក្នុងេវបសបយរបស់សបលបេយើងេទប 
បងក៏អបចស្ដបប់ បបន េហើយកូនៗរបស់បងក៏អបចស្ដបប់បបនែដរេនបៃថ្ងអនបគត។ 
ស្រមបប់ខ្ញុំមបនេឈ្មបះថប គង់ សីហប ជបអ្នកេធ្វើកបរសម្ភបសេនះ េហើយខ្ញុំចង់សួរសណួំរបងថប 
េតើបងមបនេឈ្មបះអ្វីែដរ? 

ខ៖ ខ្ញុំមបនេឈ្មបះ េខៀវ រិទ្ធី។ 

ក៖ េហើយបង មបនេឈ្មបះេហបេ្រកបអ្វីេទៀតេទ? 

ខ៖ អត់មបនេទ មបនែតមួយហ្នងឹ។  

ក៖ េហើយចឹង បងអបចជួយ្របបប់អបសយដ្ឋបនេនបទីេនះ បបនែដរេទ? 

ខ៖ េនបទីេនះេឈ្មបះ ភូមិបឹងកុក២ ឃុំបឹងកុក ្រសុកកំពង់ចបម េខត្តកំពង់ចបម។  

ក៖ េហើយស្រមបប់បង បងបបនេកើតេនបៃថ្ងែខឆ្នបំណបែដរ? 

ខ៖ ខ្ញុំបបនេកើតេនបៃថ្ងទី៨ ែខមករប ឆ្នបំ១៩៨០។  



ក៖ ស្រមបប់ែខ្មរេយើង ភបគេ្រចើនេយើងមបនឆ្នបំជបសត្វណបបង 
េតើបងេកើតេនបក្នុងឆ្នបំសត្វណបែដរ? 

ខ៖ េនបក្នុងសត្វស្វប។ 

ក៖ ចឹង ្រសុកកំេណើតរបស់បងេនបណបែដរ េនបេពលែដលបងបបនេកើត? 

ខ៖ េនបភូមិហ្នងឹែដរ។ 

ក៖ ចឹងបបនន័យថប បងបបនេកើតេនបហ្នឹងរស់េនបទីេនះែតម្ដង។ ចុះបងមបនធ្លបប់េទបេរៀនភបសប 
បរេទសអ្វីេផ្សងេទៀតេទ? 

ខ៖ ភបសបបរេទសមបនែតេរៀនភបសបអង់េគ្លស។  

ក៖ បងអបចនិយបយភបសបអង់េគ្លសបបនែដរេទ? 

ខ៖ អបចនិយបយបបនតិចតួច។ 

ក៖ ចឹងស្រមបប់ភបសបែខ្មរ បងបបនេរៀន្រតឹមថ្នបក់ទីបុ៉ន្មបនែដរ? 

ខ៖ ខ្ញុំេរៀនបបន្រតឹមបញ្ញបប័្រតរងឥឡវូ។  

ក៖ ចឹងស្រមបប់បងខ្ញុំេឃើញថបបងមបនកូនបីនបក់េហើយ ចឹងបបនន័យថប 
បងធ្លបប់បបនឆ្លងកបត់កបរេរៀប អបពបហពិ៍ពបហែ៍ដរ ែមនេទបង? 

ខ៖ បបទ! 

ក៖ េហើយបងេរៀបអបពបហពិ៍ពបហេ៍នបឆ្នបំណបែដរបង? 

ខ៖ េនបឆ្នបំ២០០៨។ 

ក៖ េហើយកបលបងេរៀបអបពិពបពបហ៍ពិពបហ៍ េនបេខត្តកំពង់ចបម ឬក៏េនបរបជធបនីភ្នំេពញ? 

ខ៖ ខ្ញុំេរៀបអបពបហ៍ពិពបហេ៍នបរបជធបនីភ្នំេពញ។ 

ក៖ េហើយេនបេពលែដលបងេរៀបអបពបហពិ៍ពបហ៍ហ្នងឹ 
បងមបនបបនផ្ដល់បណ្ដាកបរេទបដល់ខបង្រសី ែដរេទ? 



ខ៖ ខ្ញុំបបនផ្ដល់។ 

ក៖ បងបបនផ្ដល់េទបគបត់តិច ឬមួយក៏េ្រចើនែដរបង? 

ខ៖ និយបយេទបខបងេនះ គឺថបេរៀបចំពិធីកបរហ្នងឹ។ 

ក៖ គឹបងជបអ្នកេរៀបចំទបំងអស់។ ចឹងេនបេពលែដលបងេរៀបអបពបហពិ៍ពបហ ៍
ខបង្រកុម្រគួសបររបស់ បង ដូចជបឪពុកម្ដបយរបស់បង ពួកគបត់បបនដឹងឮទបំងអស់គ្នបែដរ? 

ខ៖ ពួកគបត់បបនចូលរួមទបំងអស់គ្នប េនបក្នុង្រកុម្រគួសបរទបំងខបង្រសី ទបំងខបង្របុស។  

ក៖ ចឹងបបនន័យថប កបរេរៀបកបរនីមួយៗេយើងឆ្លងកបត់បបន 
េដបយសបរេយើងធ្លបប់បបនស្គបល់គ្នបេទបវិញ េទបមក តបមរេបៀបណបអីចឹងណបបង។ 
ចឹងខ្ញុំចង់សុំសួរបង ឱ្យជួយ្របបប់េរឿងហ្នងឹែដរបបនេទ? របង លម្អិតតិចចឹងណបប៎ង 
េដើម្បីកូនេចបពួកគបត់អបចបបនដឹងថប ឪពុកម្ដបយរបស់ពួកគបត់េរៀបអបពបហ៍ 
ពិពបហត៍បមរយៈអ្វីខ្លះ? តបមកែន្លងណបខ្លះ? 
េហើយេហតុអ្វីបបនជបពួកគបត់េរៀបអបពបហពិ៍ពបហចឹ៍ង? 
ចឹងបងអបចសុំេរឿងទបំងអស់ហ្នឹងបបនេទបង? 

ខ៖ បងបបនេរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍និយបយរួមេទបបបនស្គបល់្របពន្ធខ្ញុំ តបមសបសនប្រគីស្ទ 
គបត់មកផ្សព្វ ផ្យ េដបយសបរពីមុនគបត់ក៏ជបអ្នកផ្សព្វផ្យសបសនបែដរ។ គបត់ផ្សព្វផ្យ 
េដបយសបរគបត់មបន េបសសកម្មេនបមណ្ឌលកំពង់ចបមេយើងហ្នងឹណប។៎ 
ចឹងគបត់ជបអ្នកផ្សព្វផ្យសបសនប គបត់បបន ផ្យេនបហ្នឹង 
េហើយខ្ញុំក៏បបនស្គបល់គបត់តបំងពីេពលេនបះមកែដរ។ េហើយេនបះកបលេនបះ ខ្ញុំក៏មិន 
ទបន់ជបអ្នកផ្សព្វផ្យសបសនបេទ ខ្ញុំ្រគបន់ែតជបសមបជិកធម្មតប។ ចឹងគបត់បបនមកផ្សព្វផ្យ 
បុ៉ែន្ត ខ្ញុំេឃើញគបត់ជបអ្នកផ្សព្វផ្យ ែដលថបមបនចរិតស្លូតបូត 
េហើយ្រគបន់ែតថបេយើងមិនបបនចបប់ អបរម្មណ៍គបត់េទ។ 
េនបេពលេនបះែដលគបត់ជបមនុស្សែដលល្អមួយរូប។ េហើយ្រពមទបំងមបនពបក្យសម្ដទីន់ភ្លន់ 
គួរឱ្យេយើងចបប់អបរម្មណ៍េហើយបន្ទបប់មកបុ៉ន្មបនឆ្នបំេ្រកបយមក ខ្ញុំបបនដបក់េបសសកម្មជប 
អ្នកេចញផ្សព្វផ្យសបសនបដូចគ្នបចឹងែដរ។ ចឹងេគក៏ចប់េបសសកម្ម 
ខ្ញុំក៏េចញផ្សព្វផ្យសបសនប វិញម្ដង។ បន្ទបប់ពីខ្ញុំបបនស្គបល់សបសនប្រគីស្ទណប 
ខ្ញុំបបនេចញផ្សព្វផ្យសបសនប។ េហើយេនបេពល ែដលខ្ញុំផ្សព្វផ្យសបសនបចប់ 
ខ្ញុំក៏បបនចបប់េផ្ដើមបន្តកបរសិក្េទៀត ខ្ញុំេទបេរៀនេនបសបកលវិទ្ល័យ Build Bright 
ក្នុងថ្នបក់បរិញ្ញបប្រតរង។ ចឹងខ្ញុំក៏បបនផ្លបស់ប្ដូរទីលំេនប េទបរស់េនបភ្នំេពញ េទបេធ្វើកបរងបរ  



េនបភ្នំេពញគឺេដើម្បីែតកបរេរៀនសូ្រតេនបះេទ។ ចឹងខ្ញុំបបនេទបេរៀនសូ្រត 
បបនេទបេធ្វើកបរងបរតិចតូច េនបទី េនបះខ្ញុំក៏មបនកបរខិតខំ្របឹងែ្របងេរៀនសូ្រត 
េហើយក៏បបនចូលសបសនប្រគីស្ទេនបភ្នំេពញ។ េពលបបន ចូលសបសនប្រគីស្ទេនបភ្នំេពញ 
ក៏បបនក្លបយជបអ្នកដឹកនបំ េហើយបន្ទបប់មក្របពន្ធខ្ញុំែដល បបនផ្សព្វ ផ្យសបសនប 
ក៏បបនមកចូលរួមសបខបេនបភ្នំេពញជបមួយគ្នបែដរ។ បុ៉ែន្តេដបយសបរគបត់ឧស្ហ ៍
េដើរេឡើងចុះេ្រចើនចឹងក៏េនបេឃើញ គបត់មបនចរិតស្លូតបូត 
ក៏េយើងមិនទបន់មបនគិតអ្វីែវងឆ្ងបយែដរ េដបយសបរេយើងមិនទបន់មបនកបរងបរល្អេធ្វើ។ 
េនបខិតខំ្របឹងែ្របងេរៀនសូ្រត បន្ទបប់មកមបនមិត្តភក្ដិ      របស់គបត់ 
បបនបង្ហបញអំពីចំណបប់អបរម្មណ៍ ចង់ែណនបំឱ្យស្គបល់ចឹងណប៎ ែណនបំឱ្យេដើរជបមួយចឹង។ 
េនបេពលយូរៗេយើងមបនអបរម្មណ៍ថប គបត់ជបមនុស្សល្អគួរឱ្យរបប់អបនចឹងណប ៎
គបត់ធ្លបប់បបនេទបសបខបហ្នងឹ ក៏បបននិយបយេលងជបមួយគ្នបេ្រចើន 
ក៏បបនចបប់អបរម្មណ៍ជបមួយគ្នបេទបវិញេទបមក។  េហើយ ក៏  
និយបយេទបដល់ចំនុចអបពបហពិ៍ពបហេ៍ទប 
េនបេពលែដលេយើងនិយបយដល់ចំនុចអបពបហពិ៍ពបហ ៍េយើងក៏បបនស្គបល់គ្នបបែន្ថមជបកន្លះឆ្នបំ 
េយើងក៏បបនេរៀនកបរេនបេពលេនបះែតម្ដងេទប េហើយក៏បបន 
េរៀបកបរេនបទី្រកុងភ្នំេពញែតម្ដងេទប។ 

ក៖ េហើយេនបេពលែដលេរៀបអបពបហពិ៍ពបហ ៍ជបលក្ខណៈែខ្មរ ឬក៏ជបខបង្រពះវិហបរែដរបង? 

ខ៖ េយើងេធ្វើទបំងពីរ ខបងែខ្មរហ្នងឹគឺេយើងេរៀបចំេនបផ្ទះ បន្ទបប់ពីខបងែខ្មរចប់េនបផ្ទះេហើយ 
េយើងក៏បបន េទប្រពះវិហបរជបកបរពបក់ចិេញ្ជៀនេនបទីេនបះ 
មបនពិធីកបរ្របសិទ្ធិពរេនបមណ្ឌលខបងត្បូងកបលេនបះ។ 

ក៖ ស្រមបប់បងវិញ សព្វៃថ្ងបងមបនបងប្អូនបុ៉ន្មបនែដរ? 

ខ៖ ខ្ញុំមបនបងប្អូន ៤នបក់។ 

ក៖ បងអបចជួយេរៀបរបប់េឈ្មបះពួកគបត់បបនែដរេទ? 

ខ៖ បន្ទបប់ពីខ្ញុំ ទី១មបនេឈ្មបះ េខៀវ សុធប ទី២េឈ្មបះ ស៊ុម បូសបរ ទី៣េឈ្មបះ េខៀវ រស្មី។ 

ក៖ េហើយស្រមបប់ពួកគបត់ឥឡវូរស់េនបទីណបែដរបង? 

ខ៖ គបត់េទបេធ្វើកបរេនបភ្នំេពញទបំង ៣នបក់។  



ក៖ ស្រមបប់បងទបក់ទងនឹងេឈ្មបះឪពុកម្ដបយរបស់បង 
បងអបចជួយ្របបប់េឈ្មបះរបស់ពួកគបត់បបន េទ? 

ខ៖ ឪពុកម្ដបយរបស់ខ្ញុំមបនេឈ្មបះ សុមឹ សុខុម ម្ដបយខ្ញុំមបនេឈ្មបះ រិម សបមិម។ 

ក៖ ឪពុកម្ដបយរបស់បង ពួកគបត់មបនអបយុបុ៉ន្មបនែដរបង? 

ខ៖ ឪពុកខ្ញុំមកដល់ឥឡវូ្របែហលជប ៦០ឆ្នបំជបងេហើយ។ 

ក៖ ចុះម្ដបយ? 

ខ៖ ម្ដបយរបស់ខ្ញុំក៏ ៦០ឆ្នបំជបងែដរ។ 

ក៖ ចឹងបងមបនបបនចបំអ្វីខ្លះែដរ អំពីជីវ្របវត្តិឪពុកម្ដបយរបស់បង? 

ខ៖ ឪពុកម្ដបយរបស់ខ្ញុំ េបើនិយបយអំពីជីវ្របវត្តិរបស់ពួកគបត់ ខ្ញុំមិនសូវដឹងច្ស់ែដរេទ។ 
ឪពុករបស់ខ្ញុំ គបត់គឺជប្រគូបេ្រងៀន បេ្រងៀនេនបសបលបបឋមសិក្ ថ្មេគបល 
ជបនបយករងសបលប េហើយម្ដបយខ្ញុំអត់ េធ្វើអីេទ។ គបត់េនបែតផ្ទះលក់ដូរតិចតួច 
េនបផ្ទះដបំបែន្លដបំអីហ្នងឹ េហើយខ្ញុំក៏បបនចូលរួមជួយដបំគបត់អី ែដរ។ 

ក៖ មបនអ្វីេទៀតេទបង? 

ខ៖ េហើយជីវ្របវត្តិរបស់គបត់មបនែតបុ៉ណ្ណឹង េហើយបងប្អូនខបងឪពុកខ្ញុំ ខ្ញុំដឹងមិនសូវច្ស់េទ 
ែតមបន ៤-៥នបក់ែដរ។  

ក៖ ចុះខបងម្ដបយរបស់បង? 

ខ៖ ខបងម្ដបយមបន ៣-៤នបក់ែដរ។  

ក៖ េហើយពួកគបត់ទបំង២ ជបអ្នកមបនកំេនើតេនប្រសុកកំពង់ចបមហ្នឹង 
ឬក៏មកពីេខត្តេផ្សងែដរបង? 

ខ៖ ដូចជបម្ដបយខ្ញុំជបអ្នកេនបខបងកំពង់ធំ ឪពុកខ្ញុំេនបខបងកំពង់ចបមហ្នងឹ។  

ក៖ ចឹងស្រមបប់បងវិញ ស្រមបប់បងបបន្របបប់ថប បងបបនេកើតេនបេខត្តកំពង់ចបមហ្នងឹ 
ចឹងបងអបច ជួយ្របបប់បបនេទ អំពីជីវ្របវត្តិរបស់បងតបំងពីេនបេក្មង រហូតដល់បងធំដឹងក្ដី 
េតើបងមបនបបនឆ្លងកបត់ អ្វីខ្លះ? 



ខ៖ េបើនិយបយអំពីជីវ្របវត្តិតបំងពីេក្មងេកើតមក ខ្ញុំេនបហ្នងឹេហើយក៏េធ្វើកបរេនបហ្នងឹ 
េហើយនិយបយេទបខ្ញុ ំេកើតមក េបើនិយបយអំពីកបរដឹងក្ដីេនបះ វបតបំងពីអបយុ ៣-៤ឆ្នបំមក។ 
ខ្ញុះដឹងក្ដីតិចតួច មិនសូវចបំអ្វីបបន េ្រចើនេទ េបើនិយបយតបមពិតេទបបងប្អូនសរុបរបស់ខ្ញុំមបន ៦-
៧នបក់េនបះបុ៉ែន្តមបនស្លបប់ខ្លះ។ ដូចជប ខ្ញុំមបនបងមួយែដលជបបង្រសី េបើតបមប៉បខ្ញុំេរៀបរបប់ 
គឺថបគបត់េកើតមកបបនែត ៧ៃថ្ងេទគបត់បបនស្លបប់ េទបវិញ។  

ក៖ េហតុអ្វីែដរបង? 

ខ៖ ខ្ញុំអត់ដឹងច្ស់ែដរ ្រគបន់ែតថបជម្ងឺេនបជំនបន់េនបះ 
វបមិនសូវមបនេពទ្យមបនថ្នបំព្បបល្រគប់្រគបន់ គបត់ក៏បបនស្លបប់។ េទបក៏េកើតបបនែតអបយុ 
៧ៃថ្ងេទ បន្ទបប់ពីគបត់បបនស្លបប់េទប ក៏េកើតបបនខ្ញុំម្ដង ខ្ញុំេកើតមករហូតខ្ញុំបបនអបយុ ២-៣ឆ្នបំ មិន 
ទបន់សូវបបនដឹងក្ដីេទ ខ្ញុំមបនប្អូនមួយេទៀត។ ប្អូនមួយ េឈ្មបះថប រដ្ឋប េកើតមកបបនអបយុ 
្របែហលជប ១ខួបកន្លះេចះេដើរតិចៗ បុ៉ែន្តេ្រកបយមកគបត់បបនឈឺ ស្លបប់ េទៀត និង ប្អូន្របុស។ 
គបត់បបនឈឺស្លបប់ េយើងយកគបត់េទបបញ្ចុះេនបេ្រកបយផ្ទះ ពីេ្រពបះ វបជិតគុម្ពឬស្ស ីេហើយ 
បន្ទបប់មកប្អូន្របុសខ្ញុំស្លបប់ ក៏មបនប្អូន្រសីែដលរស់េនបសព្វៃថ្ងហ្នងឹេឈ្មបះសុធប។ ចឹងបន្ទបប់ពី 
ប្អូន្រសីេឈ្មបះសុធបហ្នងឹមក ក៏មបនប្អូន្រសីមួយេទៀតេឈ្មបះ បូសបរ បន្ទបប់ពីប្អូន្រសី េឈ្មបះ 
បូសបរេទៀត ក៏មបនប្អូនេឈ្មបះ េខៀវ រស្មីេនះឯង។ េហើយខ្ញុំមបនប្អូនមួយេទៀត េកើតបបនែតមួយ 
អបទិត្យែដលគបត់ស្លបប់ ខ្ញុំក៏អត់ដឹងអំពីមូលេហតុែដរ។ ចឹងសរុបេទបស្លបប់អស់ ៣នបក ់
ែដលបបនេកើត មកេហើយណប។ 

ក៖ ចឹងស្រមបប់បងវិញ េពលែដលបងមកេរៀនេនបសបលបណបែដរ កបលេនបពីេក្មងៗ? 

ខ៖ បបទ! កបលពីេក្មងៗខ្ញុំសិក្េនបសបលបបឋមសិក្ ទួលថ្ម 
ចឹងខ្ញុំបបនេរៀនេនបទីេនបះតបំងពីតូច រហូតដល់ថ្នបក់ទី៥។ ខ្ញុំអបយុ៧ឆ្នបំចូលេរៀនេនបសបលប 
ទួលថ្ម េហើយេនបជំនបន់េនបះ អត់មបនអីេធ្វើ ដំេណើរេទ គឺេធ្វើដំេណើរេដបយេថ្មើរេជើង 
គឺខ្ញុំេដើរពីផ្ទះេទបសបលបទួលថ្ម។ េរៀនតបំងពីថ្នបក់ទី១ រហូតដល ់ថ្នបក់ទី៥សបលប ទួលថ្មហ្នងឹ 
ដល់េពលចប់ពីសបលបទួលថ្មេទប ខ្ញុំេទបេរៀនេនបសបលប ្រពះសីហនុ។ 
េពលចូលេទបេរៀនេនបសបលប្រពះសីហនុ ខ្ញុំក៏េដើរែដលេហើយេរៀនរហូត ដល់ថ្នបក់ទី៧ 
ខ្ញុំបបនកង់ជិះ មួយ ប៉បខ្ញុំគបត់ទិញឱ្យខ្ញុំជិះមួយស្រមបប់េទបេរៀន។ 
បុ៉ែន្តេនបេនបះេយើងមិនមបនលុយចបយ្រគប់្រគបន់េទ ្រគបន់ែតបបនកង់ជិះវបេរៀងធូរតិចែដរ 
ជិះកង់បបន២ែខេចបរលួចបបត់។ ជិះកង់បបន២ែខេចបរលួចបបត់ 
េយើងេដើរេទៀតេដើររហូតទបល់េទបដល់ថ្នបក់ទី១២ ពីេ្រពបះអត់មបនកង់ជិះ 
ក្រមិតជីវភបពវបេនបមបនភបព ខ្សត់េខ្សោយ េហើយជីវភបពរស់េនបេពលេនបះ 



េយើងពឹងែផ្អកេទបេលើចម្កបរដំណបំ។ ឪពុកេធ្វើជប្រគូ េហើយខ្ញុំេនបផ្ទះជួយឪពុកម្ដបយេធ្វើចម្កបរបែន្ល 
េយើងមបនដបំជបបែន្លៃស្ពេក្ដបប និងដបំជបបែន្លៃស្ព និយបយ េទបឱ្យែតបែន្លេយើងដបំទបំងអស់ 
ចឹងេយើងយកេទបលក់េនបក្នុងផ្រ។  

ក៖ េហើយេនបេពលសម័យេនបះ បងមបនលុយ្រគប់្រគបន់េទបេរៀនឬេទ? 

ខ៖ េបើនិយបយអំពីសម័យឥឡវូ េបើនិយបយអំពីលុយឱ្យវប្រគប់្រគបន់ គឺវបមិន្រគប់្រគបន់េទ។ 

ក៖ អត់េទ ខ្ញុំចង់និយបយកបលពីបងេនបេក្មងេទបេរៀន? 

ខ៖ សម័យមុនយ៉បប់ េយើងអត់មបនេទបេរៀនបបនេ្រចើនភបសប 
េយើងចង់េទបេរៀនឱ្យបបនេ្រចើនដូចជបេគ ែតេយើងអត់មបនលុយ្រគប់្រគបន់។ 
េហើយេយើងរវល់កបរងបរេនបផ្ទះ ដូចជបដបំបែន្ល ដបំអីចឹងណប ៎ចឹង កបលពីេនបេក្មង 
ខ្ញុំបបនែតេទបេរៀនេហើយមកវិញេធ្វើបែន្ល។ ចឹងេទបេរៀន៤េម៉បង មកផ្ទះេធ្វើកបរងបរផ្ទះ៤- 
៥េម៉បងចឹងេទប ចឹងអត់មបនេពលេវលប្រគប់្រគបន់ស្រមបប់កបរេរៀនសូ្រតេទ េនបជំនបន់េនបះ។ 
គឺថបេយើង េរៀនពីសបលបេហើយ ដល់េពលយប់េយើងខំអបនេមើលេមេរៀនបេណ្ដើរៗតិចតួច 
េយើងអត់បបនមបនលុយ ្រគប់្រគបន់េទបេរៀនគួរ ឱ្យបបនចំេនះជំនបញដូចេគ គឺអត់។  

ក៖ បបទ! អរគុណេ្រចើនបង េហើយស្រមបប់ជីវិតរបស់បងវិញ តបងំពីតូចរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នងឹ 
បងគិតថបជីវិតរបស់បងមបនភបពសុខ្រសួល ឬមួយក៏ជីវិតបងមបនបបនឆ្លងកបត់អ្វីខ្លះែដរ? 

ខ៖ និយបយេទបជីវិតកបររស់េនបេលើែផនដីេនះ វបមិនបបនសុខ្រសួលេទ 
េយើងែតងែតជួបឧបសគ្គរហូត ឧបសគ្គហ្នឹងគឺវបតបមេតបងេយើងជបេរៀងរហូត។ 
ចឹងេបើេយើងេធ្វើ្របែហស េយើងនឹងជួបឧបសគ្គ ទបំង កបរងបរ 
ទបំងកបរេរៀបចំថរិកបេនបក្នុង្រកុម្រគួសបរ ទបំងកបរ្រគប់្រគងកូនេចបហ្នឹងបបនជួប។  

ក៖ េហើយចឹងស្រមបប់បង្រតូវជបកូនបុ៉ន្មបនែដរ ក្នុង្រកុម្រគួសបរ? 

ខ៖ ដូចខ្ញុំជ្រមបបជូន េបើគិតេទបខ្ញុំបងេគកូនទី១ ែតខ្ញុំបបន្របបប់ថបមបនបងេគមួយេទៀត 
ែដលបបន ស្លបប់ចឹងខ្ញុំក្លបយជបកូនទី១វិញ កូនបងេគ។  

ក៖ ចឹងស្រមបប់ជីវិតរបស់បង េតើបងគិតថបមបនេពលេវលបណប 
ែដលលំបបកជបងេគេនបក្នុងជីវិត? តបំងពីតូចរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នងឹណប។៎  



ខ៖ ជីវិតែដលលំបបកជបងេគ េពលេនបេក្មងៗេដបយសបរអី េនបេក្មងៗក្រមិតជីវភបពរបស់េយើង 
ចង់និយបយថវិកប្រគប់្រគបន់ស្រមបប់កបរងបរ អត់មបនេទេនបជំនបន់េនបះ។ 
ភបគេ្រចើន្របជបជនែខ្មរេយើង មបនភបព្រកី្រកេ្រចើនគឺពឹងែផ្អកេទបេលើ 
កបររស់មួយៃថ្ងរកមួយៃថ្ងេដើម្បីរស់មួយៃថ្ងចឹងណប។ ចឹងមបន ភបពលំបបក 
េពលេយើងេទបេរៀនេបើេយើងខំ្របឹងេរៀន េយើងអត់មបនអីហូប ចឹងេយើងមបនែតែបងែចក 
េពលេវលបកបរងបរ។ ចឹងខ្ញុំេធ្វើកបរេនបេពលណបែដលខ្ញុំមបនអបយុ ៨-៩ឆ្នបំ 
ខ្ញុំេរៀនផងេហើយដូចជបេធ្វើ កបរែដរ ពីេ្រពបះខ្ញុំមបនបែន្លេនបេ្រកបយផ្ទះរបស់ខ្ញុំ 
គឺដបំបែន្លហ្នងឹអត់មបនរបស់េ្របើ្របបស់្រគប់្រគបន់េទ េនបជំនបន់េនបះ។ អត់មបនទឹក 
អត់មបនេភ្លើងអីេដើម្បីេ្របើ្របបស់េទ ចឹងេយើងដបំបែន្លេយើងពឹងេទបេលើ កម្លបំងសុទ្ធសបធ 
កំុថបសូម្បីែតេ្រសបចដំណបំក៏េយើង្រតូវែរកទឹកនឹងស្មប យកមកេ្រសបងេទបេលើដី។ 
េហើយេយើងមបនៃផ្ទដីធំ សឹងែតកន្លះហិចតបណប 
ចឹងទំហំដីសឹងកន្លះហិចតបហ្នឹងេយើង្របឹងេ្រសបច 
ែរកទឹកេ្រសបងេទបេលើៃផ្ទដីបុ៉ណ្ណឹងជបេរៀងរបល់ៃថ្ង។ ចឹងេបើក្នុងមួយៃថ្ង 
េបើសិនជបខ្ញុំរបប់េទប្របែហលជប ែរកទឹកចូលជិត១០០េជើង េហើយទឹកែរកមកពីក្នុងបឹងមកណប 
េនបក្នុងបឹងេយើងដឹង្រសបប់េហើយេនប ខបងេ្រកបយ ដូចជបេយើងែរកទឹកេឡើងភ្នំចឹង។ 
វបមបនទួលមួយចុះេទបខបងេ្រកបមេ្រកបចឹងេទប េយើងចុះ 
េទបយកទឹកពីខបងេ្រកបមដូចេឡើងភ្នំចឹង េឡើងមកេ្រសបចពីេ្រកបមរហូតមកដល់ខបងេលើ។ 
ចឹងេបើគិត ជបមួយៃថ្ង ្របែហលជបចូល៨០េជើង េហើយចុះេឡើងៗចឹងវបដូចគ្នបរបល់ៃថ្ង 
រហូតដល់េយើងបបនមកយក េទបលក់បបនលុយ មកទុកសន្សំទិញសម្ភបរៈខ្លះៗទុកេ្របើ្របបស់។ 
សន្សំទុកេធ្វើផ្ទះេធ្វើអី ទិញកង់ទិញ មូ៉តូអី ផ្គត់ផ្គង់ជីវភបពសព្វៃថ្ងចឹងណប។៎ 
បុ៉ែន្តជីវភបពរស់េនបសព្វៃថ្ងកបលេនបតូចៗ េយើងអត់មបនលុយ ចបយ្រគប់្រគបន់េទ។ 
េពលខ្លះេយើង្រតូវរស់េនបពឹងែផ្អកេទបេលើធម្មជបតិ ែដលេនបជំុវិញខ្លួនេយើងហ្នឹង ដូចជបបឹង 
្រសះេនបជិតហ្នងឹ។ កបលខ្ញុំេនបេក្មងៗេធ្វើបែន្លខ្លះផង េឆ្លៀតេទបរកម្ហូបខ្លួនឯងផង ចឹងេយើង 
មិនសូវបបនមបនលុយ្រគប់្រគបន់េទបទិញម្ហូបេនបផ្រេទ។ 
ដូចជបេទបរក្រតីពីក្នុងបឹងេនបខបងេ្រកបយផ្ទះហ្នងឹ េយើងដបក់ម៉ង 
ដបក់ឧបករណ៍ែដលអបចរក្រតីបបនមក ក៏បបនហូបជប្របចបំៃថ្ងេទប។ េហើយេនប 
េពលែខ្របបំងអត់មបនទឹកអត់មបនអីរក ចឹងេនបេពលែខ្របបំងមបនភបពខ្វះខបតេ្រចើន 
ជបពិេសសេយើង អត់មបនម្ហូប្រគប់្រគបន់េទ េយើងបបនេ្រតៀមទុកអ្វីដូចជប្របហុកអីហ្នឹង។ 
ចឹងេឃើញថបកបរហូបចុកមបន ភបពខ្វះខបតខ្លបំងេនបកបលពីខ្ញុំេនបេក្មងៗណប។៎  

ក៖ ខ្ញុំសូមអរគុណេ្រចើន ស្រមបប់កបរែចកចបយអំពីភបពលំបបកែដលបងមបនកបលេនបពីេក្មង 
េហើយខ្ញុ ំដឹងថបអ្វីែដលបងបបន្របបប់េនះ គឺកូនេចបបងនឹងបបនឮេនបៃថ្ងអនបគត។ 



េហើយគបត់នឹងអបចេរៀន េហើយនឹងអបចជួយែកជីវិតរបស់គបត់ឱ្យកបន់ែតល្អជបង 
ឱ្យ្រសួលជបងអី។ េហើយចឹងបទពិេសបធន៍ែដលបងគិតថបជបសប្យរីករបយវិញ 
បងគិតថបេពលេវលបណបមួយ ែដលជបេពលេវលបសប្យ ជបងេគបំផុត? 

ខ៖ េបើេពលេវលបស្រមបប់េយើងេនះ គឺជបេពលេវលបែដលបបនជួបជំុ្រកុម្រគួសបរ 
េពលេវលបែដល េឃើញកូនទទួលបបនេនបភបពេជបគជ័យ។ 
ជបពិេសសេនបេពលេឃើញកូនបបនេរៀនពូែក បបនទទួល េជបគជ័យេនបអនបគត 
បបនកបរងបរល្អគឺស្រមបប់ចិត្តរបស់ខ្ញុំរំេភើបខ្លបំងណបស់។ ចឹងបបនជបរបល់ៃថ្ងខ្ញុំ  
ជ្រមុញស្រមបប់កូនគឺអត់ែដលគិតអីេទ 
គឺគិតែតេធ្វើេម៉ចឱ្យកូនបបនេជបគជ័យគឺខ្ញុំសប្យជបទីបំផុត។ េហើយនឹង្រគបន់ែតេធ្វើេម៉ច 
ឱ្យកូនមបនអ្វីៗេ្របើ្របបស់សមរម្យ េទបេរៀនបបន្រគប់្រគបន់។ កំុឱ្យដូចជបខ្ញុំ 
កបលេនបពីេក្មងៗេទបេរៀនផងេធ្វើកបរងបរផង។ េគបលបំណងរបល់ៃថ្ង 
ខ្ញុំសប្យចិត្តែដលបបនថវិកប ផ្ដលឱ់្យកូនេទបេរៀន េហើយកូនបបនហូបចុក្រគប់្រគបន់ 
េហើយឱ្យកូនេធ្វើអីែដលវបសប្យហ្នឹងគឺេដើម្បី ទទួលភបពេជបគជ័យ 
េនះគឺជបេរឿងែដលសប្យជបងេគ។  

ក៖ ចឹងស្រមបប់បង មបនកូនបុ៉ន្មបននបក់ែដរ? 

ខ៖ ឥឡវូសព្វៃថ្ងខ្ញុំមបនកូន៣នបក់។  

ក៖ េហើយពួកគបត់មបនេឈ្មបះអ្វីខ្លះ េតើបងអបចជួយេរៀបរបប់េឈ្មបះរបស់ពួកគបត់បបនេទ? 

ខ៖ កូនបងេគេនបះគឺមបនេឈ្មបះ រិទ្ធី មុន្នីយុទ្ធ។ គបត់មបនអបយុខ្វះ២ែខ្រគប់៧ឆ្នបំ េហើយកូនទី២ 
គបត់ មបនេឈ្មបះ រិទ្ធី មុន្នីរតនៈ។ គបត់មបនអបយុ៤ឆ្នបំជបងេហើយ 
េហើយកូនទី៣េនបះគបត់មបនេឈ្មបះ រិទ្ធី មុន្នីយ៉បឌី។ 

ក៖ េហើយពួកគបត់របល់ៃថ្ង មបនបបនេទបេរៀនអត់បង? 

ខ៖ េរៀនបបនែតមួយេទ គឺបងេគែដលមបនអបយុជិត៧ឆ្នបំ។ 

ក៖ េហើយគបត់េរៀនេនបថ្នបក់ទីបុ៉ន្មបនែដរបង? 

ខ៖ ឆ្នបំេនះគបត់េរៀនេនបថ្នបក់ទី៣េហើយ គបត់ចូលេរៀនវិញថ្នបក់ទី៣។  

ក៖ ចឹងស្រមបប់បងវិញ បងមបនែដលធ្លបប់េទប្របេទសខបងេ្រកបអត់បង? 



ខ៖ ស្រមបប់្របេទសខបងេ្រកបខ្ញុំមិនែដលធ្លបប់បបនេទបេទ 
បុ៉ែន្តេបើថបេទបជបលក្ខណៈជបេទប្របេទស េវៀតណបមបបន២ដង េទបហ្នងឹគឺេទបេមើលជម្ងឺខ្លួនឯង 
ជម្ងឺែភ្នក។ មបនបញ្ហបជម្ងឺែភ្នក េទបវះកបត់េនប េវៀតណបម 
េហើយេទបេវៀតណបមបបន២ដងែដរេនបៃ្រពនគរ។ េហើយបន្ទបប់ពីហ្នងឹមក េនបេពលែដលខ្ញុំ 
េចញេបសសកម្ម ខ្ញុំបបនេទប្របេទសហុងកុង េពលហ្នងឹេទបេដើម្បីមបនកម្មវិធីសបសនប។ 

ក៖ េហើយេនបេពលែដលបងបបនេទបហុងកុងសប្យែដរេទ? 
េហើយបងមបនបបនេដើរេលងេនបកែន្លង ណបខ្លះែដរ? 

ខ៖ កបលេទបហុងកុងមបនអបរម្មណ៍សប្យ េពលេឃើញ្របេទសេគស្អបត 
មបនឧបករណ៍ទំេនើប ផ្លូវ ថ្នល់ផ្លូវអីេយើងេមើលេទបវបមបនភបព្រសស់ស្អបតែតម្ដង។ 
មបនអនបម័យល្អ េហើយេនបេពលេនបះេយើង បបនេដើរេលង 
អត់សូវមបនមេធ្យោបបយេធ្វើដំេណើរេទ។ េនបេពលខ្លះគឺេយើងេដើរជបមួយមិត្តភក្ដិ េដើរេ្រចើន 
ែដលេឡើងេពញទី្រកុងេនបះ។ េដើរេទបេឃើញឡបនចឹងេទបេហបេគជិះ 
េដើរហត់ណបស់េយើងេទបជិះរេទះ េភ្នើង រថេភ្លើងេ្រកបយដី ្រគបន់ែតេយើងអបនអក្សរេហើយ 
េយើងចបំេលខឡបនេទបណប។ េយើងអបចមក ដល់េគបលេដបេយើងវិញបបន 
េហើយេយើងេដើរេលងេដកេនប្រសុកេគេនបះ។  

ក៖ ្រគបន់ែតឮ ខ្ញុំក៏មបនអបរម្មណ៏ថបសប្យែដរ។ ចឹងេនបេពលែដលទំេនរអី 
េតើបងចូលចិត្តេធ្វើអ្វីជបង េគ? 

ខ៖ េនបេពលែដលទំេនរពីកបរងបរទបំងអស់ អ្វីែដលខ្ញុំចូលចិត្តេធ្វើជបងេគ 
គឺអបនព័ត៌មបនតបមរយៈ internet េមើល facebook 
េហើយេមើលមិត្តភក្ដីចបស់ៗថបពួកគបត់កំពុងេធ្វើអីេគឥឡវូហ្នងឹ។  

ក៖ េហើយេនបក្នុង្រសុកែខ្មរេយើង មបនែដលបបនេទបេខត្តណបខ្លះ? 

ខ៖ េនប្រសុកែខ្មរខ្ញុំេទបបបនេ្រចើនេខត្តែដរ ្របែហលជបខ្វះ៥-៦េខត្តហ្នឹងេទប េ្រកបពីេខត្តអស់េនបះ 
ខ្ញុំ េទបអស់េហើយ។ 

ក៖ ចឹងេខត្តណបខ្លះែដលបងចូលចិត្តជបងេគ? 

ខ៖ េខត្តែដលខ្ញុំចូលចិត្តជបងេគ ែដលខ្ញុំធ្លបប់េទបមបនែតេខត្តមណ្ឌលគិរី ែដលខ្ញុំចូលចិត្ត។ 

ក៖ េហតុអ្វីែដរបង? 



ខ៖ មណ្ឌលគិរីគឺជបេខត្តមួយែដលេពបរេពញេទបេដបយធម្មជបតិ្រសស់បំ្រពង 
មបនភ្នំមបនអីេមើលេទបដូច ជបស្ថបនសគ៌ួែដលខ្ញុំមបនអបរម្មណ៏ថប ចង់រស់េនបទីេនបះែដរ។  

ក៖ កែន្លងេនបះេមើលេទបវបសប្យែមន េបើតបមខ្ញុំេឃើញ។ ចឹងស្រមបប់បង 
េបើសិនជបកីឡបវិញបង ចូលចិត្តកីឡបអ្វីជបងេគ? 

ខ៖ ខ្ញុំចូលចិត្តកីឡបែហលទឹកជបងេគ។  

ក៖ ចឹងបងេចះែហលទឹកេទ? 

ខ៖ ខ្ញុំេចះ មិនស្ទបត់មិនខ្លបំងេទ ែតអបចែហលបបនេនបេពលែដលមបនបញ្ហប។ 

ក៖ ចឹងបងសូមអរគុណេ្រចើនស្រមបប់ 
ឱកបសែដលបងបបនផ្ដល់ឱ្យពួកខ្ញុំបបនសម្ភបសជបមួយបង េហើយខ្ញុំដឹងថបអ្វីមួយេនះ 
គឺជបពរជ័យមួយស្រមបប់កូនេចបបងេនបជំនបន់េ្រកបយ េដើម្បីឱ្យគបត់បបនដឹង 
អំពីជីវ្របវត្តិបងចឹងណប។៎ េហើយេនបេពលែដលថតសេម្លងេនះេហើយ 
ខ្ញុំនឹងដបក់សេម្លងេនះេទបក្នុង េវបសបយរបស់សបលប BYU េនបអបេមរិចហ្នងឹណបបង។ 
ចឹងេបើសិនជបពួកខ្ញុំដបក់ េតើបងអនុញ្ញបតឱ្យពួកខ្ញុំដបក់ែដរេទបង? 

ខ៖ អត់អីេទ ដបក់បបន។ 

ក៖ អរគុណេ្រចើនបង េហើយបន្ទបប់មកពួកខ្ញុំនឹងថតេចញជបឌីស ជូនបងមួយែដរ 
េនបេពលែដលពួកខ្ញុំសម្ភបសចប់ចឹងណប៎។ 

 


